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Koło Naukowe LUDZIE – BIZNES – TECHNOLOGIE działające przy Katedrze 

Zarządzania i Katedrze Systemów Zarządzania na wydziale Organizacji i Zarządzania 

Politechniki Łódzkiej ma zaszczyt zaprosić studentów i młodych pracowników nauki 

do udziału w Drugiej Konferencji: 

 

FORUM MŁODYCH MENADŻERÓW 

Pod tytułem:  

„Współczesne metody zarządzania  

w teorii  i  praktyce gospodarczej”  

 

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego, w tym wyników badań 

dotyczących szeroko rozumianej problematyki współczesnego zarządzania. Zamierzamy 

dzięki temu stworzyć forum dyskusyjne, podczas którego uczestnicy podzielą się swoim 

doświadczeniem, a młodzi menadżerowie zaprezentują nowatorskie podejście do 

omawianych zagadnień. 

Mamy nadzieje, że wymiana poglądów będzie inspirującym wydarzeniem 

zarówno dla Państwa, jak i dla organizatorów. 
 

ZAKRES TEMATYCZNY konferencji obejmuje następujące zagadnienia: 

 Współczesne koncepcje i metody zarządzania (reengineering, benchmarking, 

outsourcing, total quality management itp.) 

 Wizerunek menadżera przyszłości 

 Strategie zarządzania w burzliwym otoczeniu 

 Zarządzanie marketingowe 

 Przedsiębiorczość jako wyznacznik sukcesu 

 Uwarunkowania funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw 

 Funkcjonowanie dużych korporacji 

 Globalizacja i organizacje międzynarodowe 

 Innowacje 

 E-biznes 

 

PUBLIKACJE 

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane                       

w monografii książkowej oraz multimedialnej. W związku z tym prosimy                             

o nadesłanie prac zgodnych z wymogami edytorskimi do dnia określonego                               

w kalendarium. 
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RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI 

1. Prof. zw. dr hab. Józef Penc – Politechnika Łódzka 

2. Prof. zw. dr. hab. inż. Jerzy Lewandowski- Politechnika Łódzka 

3. Prof. zw. dr. hab. Andrzej Pomykalski- Politechnika Łódzka 

4. Prof. dr hab. Wanda Błaszczyk – Uniwersytet Łódzki 

5. Prof. dr hab. Janusz Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 

6. Prof. dr. hab. inż. Ryszard Grądzki- Politechnika Łódzka 

7. Prof. dr hab. Stefan Lachiewicz – Politechnika Łódzka 

8. Prof. dr hab. Jacek Otto – Politechnika Łódzka 

9. dr inż. Agnieszka Zakrzewska – Bielawska – Politechnika Łódzka 

10. dr inż. Remigiusz Kozłowski – Uniwersytet Łódzki 

11. dr inż. Marek Matejun – Politechnika Łódzka 

12. dr Anna Adamik – Politechnika Łódzka 

13. dr Dagmara Chachuła – Politechnika Łódzka 

 

KALENDARIUM  

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu: 

- termin nadsyłania zgłoszeń             18.01.2009 

- termin przesyłania referatów            15.02.2009 

- termin zapłaty za konferencje             15.02.2009 

 

Zgłoszenia na konferencję prosimy dokonywać przez stronę internetową: 

www.lbt.cba.pl 

Referaty na konferencję prosimy przesyłać drogą mailową na adres: 

kn.lbt.oizet@gmail.com 

OPŁATY 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 

 dla studentów: 300 zł  

 dla doktorantów i opiekunów Kół Naukowych: 400 zł 

 dla pozostałych uczestników: 500 zł 

Opłata obejmuje materiały konferencyjne, publikację, uczestnictwo  

w obradach oraz  imprezach towarzyszących i wyżywienie. 

 publikacja referatu bez udziału w konferencji: 300 zł 

 

Wpłaty prosimy kierować na konto podane na stronie internetowej konferencji. 

Wszystkie aktualności dotyczące Konferencji „Forum Młodych Menadżerów będą 

umieszczane na stronie internetowej podanej wyżej. 

mailto:kn.lbt.oizet@gmail.com

